Programma Starry Night

Starry Night in NN

Paulushofje

Op vrijdagavond 15 april vindt in het centrum van
Etten-Leur voor het eerst de Starry Night plaats.
Een avondprogramma vol kunst en cultuur, als
onderdeel van Van Gogh Leeft! Op diverse locaties
vinden korte voorstellingen en presentaties plaats.
Laat u verrassen!

Het programma van de Starry Night start feitelijk al
om 19:15 uur in Nieuwe Nobelaer. Muzikaal welkom door Annemiek Beex op piano, gevolgd door
de officiële opening van Van Gogh Leeft!

Uniek is dat er voor het eerst een avondopenstelling is van het monumentale Paulushofje. Waarvoor
dank aan de Stichting Paulushofje en de bewoners.
Het hofje (gesticht in 1681) is deze avond sfeervol
verlicht, staat letterlijk in de schijnwerper. En er is
een expositie, muziek, zang en dans. Een en ander
i.s.m. Beelden in de Bankenstraat. Thema: ‘De
voetafdruk van Van Gogh’. Je schept en laat na.

Wandeling op eigen gelegenheid
U kunt de avondwandeling op eigen gelegenheid
maken. De volgende locaties zijn vanaf 21:00 uur
vrij te bezoeken:
• Lambertuskerk
• Vincent van Gogh Informatiecentrum
• Raadzaal
• De Binnentuin (tegenover de bioscoop)
• Het terras van Café De Klomp
Vanaf 21:45 uur zijn ook vrij te bezoeken:
• Paulushofje (tot 22:30 uur). Tussen 21:00 en
21:45 uur is het Paulushofje alleen toegankelijk met een Entreebewijs (i.v.m. de beperkte
ruimte)
• Logis Hotel Het Witte Paard (tot 24:00 uur)
Wandeling in een groep
U kunt de avondwandeling ook met een groep
maken, o.l.v. een gids, die u langs de verschillende
locaties brengt gedurende de avond. Om 21:00 uur
verzamelen en vertrek bij Nieuwe Nobelaer.
Deelname is gratis.

Vocaal ensemble Cantadonna (Sopranen: Margant Gijsen, Judith Santkoe, Carina van der Kooi
en Cécile Creusen (muzikale leiding). Alten: Joke
Creusen, Ingeborg Moonen, Marga Franken,
Wendy Thijs) presenteert 4 nummers van muzikale
tijdgenoten van Vincent van Gogh:
Le soir ...Le matin (Émile Jaques Dalcroze) - L’ange
Gardien (Cesar Franck) - Beau Soir (Claude Debussy) door Cécile Creusen & Vivons en chantant
(Émile Jaques Dalcroze). Alles live op de piano
begeleid door Cristina Kristof.
Performance Leonie Muller. Een combinatie van
live muziek, zang, tekenkunst, theater en videokunst. De act is speciaal gemaakt voor deze Starry
Night en geeft een bijzonder beeld van de groei van
de kunstenaar Van Gogh en de worstelingen van de
mens Van Gogh. Leonie Muller – performer, Pieter
Rats – tekenaar, Eric Wels - bassist/gitarist, Ad
Krijnen - licht/beamer technicus
21:00 uur Start Avondwandeling. Deelname gratis

Voor mensen met Entreebewijs:
• 21:00 uur: Expositie in het hofje van Eline de
Jong, Gerdi Zwaan, Carla Schoenmaker en
Kerry-Ann van Wensen.
• 21:00 uur: Theatergroep Max Mini (zang:
Marije van den Berg, Merel van de Straat, Niels
van der Ham en Sjos Freijsen; Muzikale begeleiding: Thijs van Gurp) brengt 4 nummers uit
show 37 ‘Schetsen van Van Gogh!’: Kind van de
Dominee, Altijd met de Maaiers, Een Sterrennacht en Nu ik alleen ben.
• 21:00 uur: Gedeeltelijke openstelling Heemkundig Streekmuseum Jan uten Houte. De
Boerenkamer is omgetoverd tot Van Goghkamer. Piet Sprenkels schildert er.
• 21:30 uur: Sabine Bolk, ‘Dans in een rijsttapijt’.
Sabine Bolk: concept en rijsttapijt, Barbara van
Kooten: dans, Chester L. Brandes: klassiek gitaar, Dirk Elst: percussie, Koen de Wit: klarinet.
www.sabinebolk.nl
U heeft geen Entreebewijs?
Vanaf 21:45 uur bent u van harte welkom om te
genieten van het sfeervolle plaatje, het optreden
van Max Mini, bezichtiging van de expositie en de
openstelling van het museum (tot 22:30 uur!).

Lambertuskerk
21:00 t/m 22:30 uur
In samenwerking met ZIEL (Zin In Etten-Leur):
expositie ´Verrassing´ door leerlingen van het
Munnikenheidecollege. Derdejaars leerlingen
Techniek en Economie: Fotografie. Eerstejaars:
Lichaamsvormen.
Muziek van het blokfluitensemble En passant o.l.v.
Maartje Knoop, met Thil Wouters, Ria Römer, Wil
van Oorschot, Lia Driessen, Marco Sihasale, Sarah
Zheng en Nellie Oerlemans.
Zij spelen: Notturno - Karl Ditters von Dittersdorf,
Ohne Worte- Mendelssohn, 5 Bloemige stukken
voor Van Gogh - H.J. Teschner & Perzische mars –
J Strauss jr.

Vincent van Gogh
Informatiecentrum

21:00 t/m 23:00 uur
Permanente expositie ´De Zaaier´, op het scherm
tekeningen. Op gitaar Marlou Stift.
Zij speelt: Homenaje (le tombeau de Debussy) Manuel de Falla & Recuerdos d’alhambra - Francisco Tarrega.

Raadzaal
21:00 t/m 23:00 uur
Vincent van Gogh is niet alleen een wereldberoemd kunstenaar. Hij was ook een zeer verdienstelijk schrijver. Getuige zijn vele brieven aan o.a.
zijn broer Theo.
Lia Mars is vrijwilliger bij de Stichting Vincent van
Gogh Etten-Leur. Zij draagt haar favoriete fragmenten voor uit de Brabantse brieven van Van Gogh.
Cabaretgroep Onvermeidelijk (Nathalie de Kock
en Astrid Mulders) brengt uit de laatste show Van
Oliebol tot Nieuwjaarsduik het lied ´Vincent van Gogh´.

De Binnentuin
21:00 t/m 23:00 uur
Filmding presenteert ‘Beeldspraak’: een verbluffende combinatie van beeldhouwwerk en videoprojectie. Een spectaculaire blikvanger voor
voorbijgangers. Speciaal voor de Starry Night zijn
de beelden Joop en Jeroen teruggekeerd naar de
Binnentuin om aldaar wederom hun commentaren over Vincent van Gogh te spuien. Het leven als
standbeeld valt niet mee...

Café de Klomp
21:00 t/m 23:00 uur
De jonge Van Gogh was een eenvoudig mens. In
Etten-Leur stonden boeren en ambachtslui model
voor hem. Mannen met klompen.
Filmding verzorgt een op maat gemaakt videokunstwerk dat naadloos aansluit bij en op Café De
Klomp en Van Gogh´s meesterwerken. Kom genieten van ‘Starry Dreams’ en zie de gevel van De
Klomp tot leven komen door inventieve projecties,
met als inspiratie de expressionistische kwaststreken van Van Gogh. Beeldend kunstenaar Rian
Huybregts ziet in het totaal haar eigen Starry Nightschilderij verwerkt. Rob Pollé zorgt op de accordeon
voor de levende muziek.

Het Witte Paard
22:00 t/m 24:00 uur
In de lounge vindt vanaf 21:45 uur een workshop
schilderen (‘creëer je eigen Starry Night’) plaats
o.l.v. beeldend kunstenaar Jacqueline Braat. De
werkjes worden van 16 t/m 25 april geëxposeerd in
Het Withof tijdens de Kunstroute.
Tevens afsluiting met een hapje en een drankje.
De muziek wordt verzorgd door Piet van Tienen en
Theo Wouters op accordeon.

Programma 15 april 2011
Het programma is samengesteld door
Stichting Vincent van Gogh Etten-Leur
i.s.m. Nieuwe Nobelaer
(UITpunt/VVV, Kunsteducatie en Kunstuitleen).
Met dank aan Van Gogh Brabant,
alle deelnemers en locaties.

We wensen u een inspirerende
wandeling toe!

